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У статті розглядається проблема формування мотивів активізації рухової 

діяльності дітей дошкільного віку. Проаналізовано сучасні підходи щодо 

оптимізації фізичного виховання та підвищення рухової активності дітей. 

Визначено педагогічні умови формування у дітей дошкільного віку мотивації 

до рухової діяльності. 

Ключові слова: пріоритетність фізкультурно-оздоровчої діяльності, 

мотиви, рухова активність, діти дошкільного віку, здоров’язбереження, 

педагогічні умови. 

 
Постановка проблеми. Дошкільний період має особливе значення для 

формування здоров’я, інтелекту, пам’яті, уваги та інших фізичних і 

психомоторних здібностей, необхідних для особистісного становлення. Натепер 

необхідна така організація фізичного виховання та оздоровлення дітей, яка 

здатна стимулювати цілісний розвиток дітей. Однак на практиці природня 

потреба дитини в рухах задовольняється не завжди і не повною мірою. Дитина 

залишається пасивним учасником власного оздоровлення, а фізкультурно- 

оздоровча робота не підкріплюється навчанням дітей способів 

здоров’язбереження, а також активного залучення їх до збереження власного 
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здоров’я. У дітей не формуються належним чином інтереси до активної 

оздоровчої поведінки та потреба в цьому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню важливості 

створення оптимальної рухової активності в закладі дошкільної освіти 

присвячені наукові доробки О. Богініч, Е. Вільчковського, Н. Левінець та ін. 

[3;4; 5; 6]. Н. Левінець зазначає, що ефективність фізичного виховання 

залежить від систематичного здійснення моніторингу та діагностування 

здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості та розуміння 

педагогами мотивів та інтересів дітей щодо рухової діяльності [6]. У працях 

О.Богініч визначено мотиви активізації рухової діяльності дітей: біологічна 

потреба в рухах; інтерес до цікавого та доступного змісту; наслідування дій 

дітей і дорослих; бажання досягти позитивних результатів; самореалізація [2]. 

Формуванню мотивації дітей старшого дошкільного віку до занять фізичною 

культурою присвячені наукові доробки Л. Сварковської. Дослідниця акцентує 

увагу на використанні ігрового методу, пошукових ситуацій, творчому 

відображенні та самостійному створенні варіантів окремих рухів, рухових 

імпровізацій, залучення дітей до аналізу помилок (власних і ровесників), 

фіксації та актуалізації мотивів попередніх досягнень, посиленні мотивів 

орієнтації на майбутню діяльність, вирішенні проблемно-рухових завдань і 

різних частинах заняття з фізичної культури [7]. 

Аналіз мотивів дітей дошкільного віку щодо рухової діяльності набуває 

важливого значення для підвищення рухової активності, що й визначило мету 

нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. У процесі дослідницької роботи було 

проаналізовано плани освітньої взаємодії з дітьми старшої групи щодо 

фізичного виховання дітей. Передовсім зазначимо, що у планах вихователів є 

сильні та слабкі позиції. Відзначимо як позитивне, що вихователі систематично 

планують роботу з фізичного виховання та оздоровлення дітей відповідно до 

вимог Програми та інструктивно-методичних рекомендацій. Планування 

відбувається з урахуванням принципів систематичності, доступності та 
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поступовості. Однак не можна не відзначити недотримання принципу 

прогресування тренувальних впливів.   Покликаючись   на   наукові   доробки 

Е. Вільчковського, Т. Круцевич, тлумачимо принцип прогресування 

тренувальних впливів як постійне оновлення та ускладнення фізичних вправ, 

фізичних навантажень, збільшення кількості вправ та дозування, методів і 

прийомів формування рухової навички, умов проведення занять, використання 

підготовчих вправ для досягнення більшого тренувального ефекту [5]. 

Ми здійснювали педагогічне спостереження за руховою активністю дітей 

старшого дошкільного віку. Виходили з того, що рухова активність 

реалізується через рухи та рухові дії. Зазначимо, що рухові дії завжди довільні 

та мотивовані. У процесі спостереження виявили мотиви активізації рухової 

діяльності дітей старшого дошкільного віку. 

Для 100% дітей старшого дошкільного віку інтерес до різних видів занять 

фізичними вправами стимулює фізкультурно-ігрове середовище. Дітям цікаво 

виконувати вправи з різними посібниками, фізкультурним обладнанням та 

інвентарем. Ми ствердно зазначаємо, що захопленість дітей руховою 

діяльністю залежить значною мірою від використання різноманітних 

посібників. Важливим для дітей цього віку є намагання діяти самостійно. Однак 

відзначаємо той факт, що у значної частини дітей старшої групи руховий досвід 

небагатий та однобічний. Тобто, у дітей досить добре сформовані рухові уміння 

й навички таких локомоцій: ходьба, біг, стрибки, повзання, лазіння, метання 

тощо. Однак не сформовані навички володіння м’ячем під час ходьби чи бігу, 

стрибків на скакалці, метання різними способами. Так, під час прогулянки діти 

із захопленням починають грати з м’ячем, але згодом захопленість згасає, діти 

втрачають інтерес до м’яча, не виявляють самостійності, ініціативності у 

рухових діях, свободи вибору рухів, готовності активно шукати нові варіанти 

рухових дій, комбінувати уже знайомі рухи тощо. Причиною є несформованість 

рухової навички, неуміння виконувати різні елементи техніки руху та ін. Саме 

тому необхідно збагачувати, розширювати життєвий і руховий досвід дітей. 

Спостереження за   руховою   діяльністю   дітей   старшої   групи   дало 
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можливість висновувати, що потужним мотивом рухової діяльності є спільні 

фізкультурні розваги дорослих і дітей. 96% дітей старшого дошкільного віку 

виявляють бажання виконувати рухи разом з дорослими (вихователями і 

батьками). Зазначимо, що діти не просто копіюють вправу, продемонстровану 

дорослим, а вони отримують задоволення від спілкування у спільній руховій 

діяльності, від отриманого позитивного результату тощо. 

96% дітей старшої групи виявляють активне бажання грати в різноманітні 

рухливі ігри та ігрові вправи, що є сильним мотивом активізації рухової 

діяльності. Наші спостереження підтвердили, що особливо важливим для дітей 

є момент перевтілення в ігровий образ, що виступає дієвою умовою оптимізації 

емоційної сфери дитини. Крім цього, важливим моментом є отримання 

дитиною результату у грі (втекти від лисички, перемогти, догнати, назбирати 

якомога більше предметів, попасти у ціль тощо). На нашу думку, така 

захопленість руховою діяльністю, подолання труднощів, радість від рухів 

сприяють формуванню нових потреб, підтриманню інтересу до фізичної 

культури як особистісної якості. 

26% дітей старшої групи відповіли, що люблять ходити на фізкультурні 

заняття, тому що їм подобається виконувати складні вправи. На нашу думку, це 

малий відсоток, хоча пояснити його можна небагатим руховим досвідом дітей.  

Діти бажають знову пережити емоційний стан (радість, задоволення), коли вони 

впевнено виконують певні рухові дії, і, навпаки, невміння досягти бажаного 

результату у рухливій грі чи у процесі виконання певної рухової дії може 

викликати негативні емоції, небажання займатися фізичною культурою. 

10% дітей старшого дошкільного віку відповіли, що їм подобається на 

прогулянці грати у футбол. Це надзвичайно суттєвий мотив. Однак тут виникає 

проблема в тому, що мало дітей хочуть грати у складні ігри. Інші діти не 

володіють елементами техніки цієї гри. Це означає наявність значних недоліків 

в організації фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Були експериментально апробовані визначені нами засоби і методи 

підвищення мотивації у дітей старшого дошкільного віку до рухової діяльності. 
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Проведене дослідження дало можливість стверджувати про доцільність 

використання ігрового методу, поєднання знайомих рухів, нові елементи при 

створенні простих форм рухів, нові варіанти рухів, самостійне використання в 

руховій діяльності прийомів самоконтролю для мотивації рухової діяльності. 

Використання художнього слова, ілюстрацій, бесід з дітьми про спорт і 

здоровий спосіб життя, розв’язування проблемних ситуацій дало можливість 

формувати у дітей позитивне ставлення до занять фізичними вправами, інтерес 

до рухової діяльності та сприяло підвищенню мотивації. 

Аналіз теоретичних джерел та результатів експерименту дало можливість 

визначити педагогічні умови формування у дітей дошкільного віку мотивації до 

рухової діяльності: систематичне проведення фізкультурно-оздоровчих заходів; 

удосконалення методики їх проведення; використання доцільних засобів і 

методів підвищення мотивації у дітей старшого дошкільного віку до рухової 

діяльності; забезпечення фізкультурно-розвивального середовища. 

Висновки. На формування мотивації дітей старшого дошкільного віку 

впливають: природня потреба в рухах; фізкультурно-розвивальне середовище; 

рівень фізичної підготовленості дітей; професійна компетентність педагогів. 

Від рівня сформованості у дітей мотивації до занять фізичною культурою 

залежить бажання досягти позитивних результатів у руховій сфері, відчуття 

м’язової радості від виконання фізичних вправ, активна участь у різних формах 

роботи з фізичного виховання, самостійність у руховій діяльності, щоденна 

потреба у виконанні фізичних вправ. 
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